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 חגיגת העונה שלכם

גם . היא חיונית, ומשותפתאישית , חגיגה והכרה בהצלחה של הקבוצה שלכם

הרבה וחברי הקבוצה  השיגוהם , אם הקבוצה לא הגיעה לכל המטרות שלה

פרויקט שהקבוצה הכינה מצגת מיוחדת לסביר . םבהישגיה גאיםחוש צריכים ל

או למדה איך , עיצבה ותכנתה את הרובוט לבצע משימה אוטונומית, חקרה

 !חגגו את ההישגים האלה ואחרים. לעבוד כצוות

 חגיגות

 לבחור יכולים אתם. לחגוג אחת דרך זוהי אך, תחרותב להשתתף נהנות הקבוצות רוב .לחגוג רבות דרכים ישנן

של  הזמנים בלוח סהכנולכן  יחד שתחגגו חשוב, לקבוצה משלכם רעיון להמציא או בהמשך המצורפים רעיונותב

 . לחגיגה העונה זמן

 קבוצה חבר בכל הכר

 . לקבוצה מותר וא או היאאיך ה ילדספר לכל . ודא להשאיר זמן לכל חבר קבוצה

קבוצה והדברים החברי  כו בשארהדרך בה תמ, והבעיות שפתר, ו חברי הקבוצההרעיונות הטובים שהציע דבר על

 . במהלך העונה ושלמד

לאחר מכן הצג לכל ילד כרטיסייה . תרם כל אחדבקש מכל חבר קבוצה לכתוב מה , העונהכפעילות קבוצתית לסוף 

ולבחור את  ליבה ערכי האו בקש מחברי הקבוצה לעבור על רשימת . תרם ואשעליה כתוב איך חברי הקבוצה ראו שה

 . שמתאר בצורה הטובה ביותר כל חבר קבוצההאחד 

חברי לזוהי דרך מצוינת . שיתוף פעולה תחרותיואחר יכול לקבל פרס על  ®על מקצועיות אדיבה אחד יכול לקבל פרס

 . מאשר המשימות שהם ביצעויותר הקבוצה להבין שהתרומה שלהם לקבוצה גדולה 

 לקבוצה הצדע

הקבוצה  .הקבוצה את הישגיהזמן משפחה וחברים לראות . ארגן מסיבת פיצה או ארוחת ערב. ן חגיגה קבוצתיתתכנ

, אלבומי תמונות, הרובוט ולהציג את המזכרות של הקבוצה ביצועי להדגים את, יכולה להציג את הפרויקט שלה

 . תרומה של כל חבר קבוצהאת הירות קשמו , עודות שאתה תכיןתזו יכולה להיות הזדמנות להעניק . שרטוטים וכדומה

 שלכם חהאירו ומקום מתנדבים, מנטורים, הספונסרים את ברך

. המתנדבים והמקום שאירח אותם בפגישות, הספונסרים, וודא שהקבוצה שלך מכירה בתרומה של המנטורים

או מכתבי תודה אישיים , תעודה ממוסגרת, הרובוטשל תמונה של הקבוצה או  כמוהקבוצה יכולה לתת מתנת תודה 

 .ירים את התרומהקשמו

 

 

ממאמן למאמן 

. בייחוד אם קבוצתך לא זכתה בפרס, שלכם ממוקדות בכיף ובחוויה שעברומצא דרכים לשמור על החגיגות הסופיות 

הסיפור לא חייב להיות על איך פתרו . עונההמהלך בוצה מה היה המקרה האהוב עליהם בנסה לשאול כל חבר ק

זה יכול להיות על זמן בו הצליחו בתרגיל בנייה או כשמישהו סיפר בדיחה מוצלחת . FIRST LEGO Leagueבעיית 

 .FIRST LEGO Leagueזה יעזור להם להבין מה הם אהבו בחוויית . והקבוצה כולה צחקה לעשר דקות
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 !הרחב את העונה שלך
 

 )קהילתי(לא רשמי  אירוע ארחו

אירועים אלה לא מקנים . מהאזורולהזמין קבוצות אחרות לאחר העונה קבוצתך יכולה לארח תחרות לא רשמית 

אבל הם דרך מעולה עבורן להפגין את כישוריהן ולחלוק את הידע שלהן , לקבוצות זכות להשתתף בתחרויות הגמר

 . תהייחודישו ולהציג את עבודתם הילדים נהנים מהאפשרות לראות מה אחרים ע. בסביבה נטולת לחץ

פעילויות , כלול אתגרי רובוט מיוחדים. להתאים את האירוע המקומי לצרכיה ומשאביה של הקבוצה הרגש חופשי

רים אירועים מקומיים לא חייבים להיות יק. ושאר מרכיבים מיוחדים שקבוצתכם מפתחת פרויקטיםמיני , עבודת צוות

, כל דבר שקבוצתכם בוחרת לעשות. הורים לקחת חלק בתכנון האירוע עודד. שתרצה למארח ותוכל להיות יצירתי כפי

 .ידעו את הקבוצות המשתתפות האחרות כדי שידעו למה לצפות ואיך הן יכולות לעזור

 FIRSTהתקדמו לתוכניות אחרות של 

מידיי להתחיל לחשוב לכן זה אף פעם לא מוקדם , גדלים בסופו של דבר FIRST LEGO Leagueכל חברי קבוצת 

, ועד לסיום תיכון 6מאפשר השתתפות בתוכניות לילדים מגיל  FIRSTתהליך ההתקדמות בתוכניות . על הצעד הבא

 .FIRST LEGO Leagueגם אחרי סיום  FIRSTכך שלקבוצתכם יש את האפשרות להמשיך ולהשתתף בתוכניות 

Robotics  FIRST-ה עבאירואו  Tech Challenge FIRST עבאירולשקול את האפשרות להשתתף  באפשרותכם

Competition תנו לקבוצתכם טעימות מהחוויות של . באזורכםFIRST ת וי חשיפה לקבוצ"לתלמידים הבוגרים יותר ע

 .מרץים פברואר וחודשהבמהלך מו ת שתתקיייוולתחרו

 בקרו באתר, באזורכםבכדי ללמוד עוד על התוכניות שלנו לתלמידים הבוגרים יותר ולמציאת אירועים 

 www.firstisrael.org.il 

 תן לעצמך טפיחה על השכם

, מבנה סיפקת, זמנים לוח תכננת: הקבוצה של הבסיס היית אתה

 ושיבחת חשובות החלטות בקבלת סייעת, להשתתף כולם את עודדת

 הנעת, הקשבת, הדרכת, תיווכת אתה, בנוסף. המאמצים על כולם את

 . ניחמת אפילו ואולי

 

 . השכם על טפיחה לך המגיע הקבוצה ובניהול בהדרכה שהשקעת רבה ואנרגיה שעות אינספור של מחויבות אחרי

 

, טכנולוגיה, מדע של מדהימה חוויה היתה שלך לקבוצה

 זאת. אפשרת אתה כי, צוות ועבודת השראה

 !תודה
 

http://www.firstisrael.org.il/

